PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO
COVID-19

Março/ 2020

SEMANA DE PREVENÇÃO AO COVID-19
MOBILIZAÇÃO DA REDE ESTADUAL
SEMANA D DE PREVENÇÃO
Realizada no dia 02 ao 06 de março em
todas as escolas da rede estadual paulista
ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO
REALIZADAS
Mural "Eu posso ajudar", Experiência "O
poder do sabão", Produção de cartazes de
conscienFzação, Mural dicas de leitura e de
ﬁlmes, “A nossa saudação!”, e outras
AÇÕES IMEDIATAS
A rede estadual paulista começou a
campanha conscienFzação antes de o
cenário do COVID-19 no Brasil se agravar

PREPARAÇÃO P/ PERÍODO DE SUSPENSÃO
MOBILIZAÇÃO DA REDE ESTADUAL
16/03 - DIA DO ACOLHIMENTO
As unidades escolares realizaram acolhimento e conscienMzação dos
alunos, reforçando protocolos de higiene, eMqueta respiratória e
revisão de condutas sociais.
ATIVIDADES REALIZADAS
Mural "Eu posso ajudar", Experiência "O poder do sabão", Produção de
cartazes de conscienFzação, Mural dicas de leitura e de ﬁlmes e “A
nossa saudação!”
REUNIÕES DE PAIS E MÃES
Escolas devem receber pais e responsáveis em grupos reduzidos,
evitando grandes aglomerações, para dar as devidas orientações.
COMUNICAÇÃO COM A REDE
Videoconferência com 127 mil acessos e 2.400 perguntas (16/03 pela
manhã)
SMS de orientações para os pais, mães e responsáveis (17/03 à noite)

PREPARAÇÃO P/ PERÍODO DE SUSPENSÃO
MOBILIZAÇÃO DA REDE ESTADUAL
ATIVIDADES REALIZADAS
Mural "Eu posso ajudar", Experiência "O poder do sabão",
Produção de cartazes de conscienFzação, Mural dicas de leitura e
de ﬁlmes e “A nossa saudação!”

Experiência "O poder do sabão": experiência mostra a
importância de lavar a mão com água e sabão
Pegue dois pratos. Em um deles, coloque água e orégano. No outro,
água e sabão. Peça para que um estudante coloque o dedo no prato
com água e orégano. O dedo dele(a) sairá com alguns grãos. Então,
peça para que o aluno mergulhe este mesmo dedo no prato com
sabão. O dedo sairá limpo. Por ﬁm, indique para que leve de novo
este mesmo dedo para o prato com orégano. O resultado é que o
sabão fará todos grãos de orégano se afastarem.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
& GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Regulamentação do
Teletrabalho/Home
Oﬃce

Servidores:
1. Acima de 60 anos
2. Gestantes
3. Doenças respiratórias
crônicas, cardiopaMas,
diabetes, hipertensão ou
que deprimam o sistema
imunológico
Gestores deﬁnirão
aMvidades

Antecipação dos
Recessos Escolares

Determinação de
gozo de férias e
licença-prêmio

Antecipação das
Férias Docentes

Duas semanas de
Recesso Escolar (abril e
outubro) serão
antecipadas

Servidores com
direito a férias e
licença-prêmio
serão
contemplados,
garanMndo o
funcionamento de
serviços e
aMvidades
essenciais

Professores terão
os 15 dias de
férias de julho
antecipados

Embasamento legal: Decretos nº 64.862 e nº 64.864, de 13 e 16 de março de 2020

MUDANÇAS NO CALENDÁRIO
COMPARAÇÃO CALENDÁRIO 2019 E 2020
Férias
docentes Recesso
15 dias 15 dias

1º Bimestre

Férias
docentes Recesso
15 dias 15 dias

1º Bimestre

2019

Férias
docentes Recesso
15 dias 15 dias

2º Bimestre

3º Bimestre

Férias
docentes
15 dias

Recesso
1
semana

2º Bimestre

4º Bimestre

Recesso
1
semana

3º Bimestre

2020
Inicial

4º Bimestre

MUDANÇAS NO CALENDÁRIO
COMPARAÇÃO CALENDÁRIO 2019 E 2020
Férias
docentes
15 dias

Recesso
15 dias

1º Bimestre

Férias
docentes Recesso
15 dias 15 dias

Suspensão
gradual
até 23/03

1º Bim

Férias
docentes
15 dias

Recesso
1 semana

2º Bimestre

Recesso
2
semanas

1º Bim

Férias
docentes
15 dias

2º Bimestre

Recesso
1 semana

3º Bimestre

Período de férias e recesso
irá até 20 de abril

3º Bimestre

2019

4º Bimestre

2020
COVID-19

4º Bimestre

MUDANÇAS NO CALENDÁRIO
COMPARAÇÃO CALENDÁRIO 2019 E 2020

Período

Anterior

Com a mudança

Recesso escolar
(1 semana)

20 a 24 de abril 23 a 27 de março

Recesso escolar
(1 semana)

13 e 16 de
outubro

Férias (2 semanas)

9 a 26 de julho 6 a 20 de abril

30 de março a
03 de abril

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAMENTOS DAS UNIDADES
AMvidades estão suspensas, exceto para serviços essenciais,
que funcionarão em regime de teletrabalho ou regime de revezamento
Unidades Escolares
- Servidores devem ﬁcar afastados, em teletrabalho
- Servidores de aFvidades não essenciais deverão gozar de férias e licençaprêmio
- Equipe gestora pode convocar, em caso de necessidade
- Em caso de a escola possuir zelador, este deverá ser encarregado de abrir
a escola para receber entregas, limpeza, entre outros serviços
Diretorias de Ensino
- Servidores devem ﬁcar afastados, em teletrabalho
- Servidores de aFvidades não essenciais deverão gozar de férias e licençaprêmio
- Equipe gestora pode convocar, em caso de necessidade
Serviços essenciais:
- Lançamento de frequência (escolas e DEs)
- Lançar pagamentos, manutenção de licença saúde, acerto de pagamento e cadastro funcional
(escola e DEs)
- Conferência dos acertos realizados pelas unidades escolares (DEs)

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
MUTIRÃO NAS ESCOLAS
INVESTIMENTO E FOCO EM INFRAESTRUTURA
Intensiﬁcação das obras em contratação ou em andamento
através de monitoramento das obras em andamento e
antecipação do cronograma
GESTÃO DE CONTRATOS
Organização do órgão central e das Diretorias de Ensino para
gerar ganhos de eﬁciência e permiMr mais invesMmentos
em infraestrutura e nas ações pedagógicas
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE
Repasse de recursos para que as unidades escolares
realizem a instalação de mobiliário e equipamentos
prioritários

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS A DISTÂNCIA
E EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES
APRENDIZADO CONTINUA EM CASA
EVITAR PREJUÍZO AO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
Estudos demonstram que períodos longos sem aulas ou aFvidades
pedagógicas prejudicam o aprendizado de crianças,
especialmente as de famílias vulneráveis
ORIENTAÇÕES PARA PROFESSORES
Material para auxiliar os professores no desenho de estratégias
para o período de suspensão de aulas, além de cardápio de cursos
EaD ofertados pela EFAPE.
ROTEIROS DE ESTUDOS PARA ALUNOS
Professores elaboraram roteiros de estudo para que alunos
conMnuem estudando em casa, mesmo com as aulas suspensas.
ORIENTAÇÕES PARA OS PAIS
Sugestões de aMvidades de conscienMzação e que esMmulam o
aprendizado para pais, mãe e responsáveis realizarem com as
crianças e jovens desde a creche até o ensino médio.

ORIENTAÇÕES PARA RESPONSÁVEIS
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ênfase em brincadeiras e interações, além de leitura todos os
dias. Sugestões de brinquedos que podem ser feitos em casa
com sucata.
ENSINO FUNDAMENTAL
RoMnas de aFvidades, todos os dias, um para cada série com
leitura, ﬁlmes, escrita e aFvidades didáFcas dos livros do
PNLD e Caderno do Aluno.
ENSINO MÉDIO
Dicas para lidar com adolescentes e apoiar o aprendizado.
Construção a parFr do projeto de vida do aluno, com roFnas
de aMvidades em papel e digitais.

EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA
ESTÚDIOS PARA TRANSMISSÕES AO VIVO
Estudantes terão acesso a transmissões de conteúdo ao
vivo, com interação por meio de chat e grupos com
professores para resolução de dúvidas e apoio no
aprendizado, assim como realização de testes e aMvidades

AO ALCANCE DE QUALQUER CELULAR & COMPUTADOR
Qualquer aluno com um aparelho celular ou computador
terá condições de acompanhar as aFvidades e conMnuar
aprendendo durante o período de suspensão
PATROCÍNIO DE DADOS
A SEDUC está buscando parceiros para viabilizar o
patrocínio de dados móveis para todos os alunos da rede
estadual, ou seja, os alunos terão acesso ao conteúdo
gratuitamente

OBRIGADO

